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Interpelacja poselska w przedmiocie wskaźnika emigracji zarobkowej Polaków w latach 2015-
2020

 

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja 
1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1799), a także art. 192 
ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia    1992r. Regulamin Sejmu 30 lipca
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M.P. 2020 poz. 327), składam niniejszą interpelację w 
przedmiocie wskaźnika emigracji zarobkowej Polaków w latach 2015-2020. 

 

Stan faktyczny

 

            Problem emigracji zarobkowej, który bardzo silnie dotknął obywateli Polski na początku 
XXI w. wciąż pozostaje aktualny. Duża liczba naszych rodaków nadal zamieszkuje poza 
granicami kraju, a temat powrotu polonii zza granicy jest jednym z cyklicznie powracających 
motywów kolejnych kampanii wyborczych. Wielu polityków obiecuje ,,ściągnąć” obywateli Polski 
z powrotem do kraju. Nie inaczej było w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, które winą za 
emigrację zarobkową – dodajmy: znacznie symplifikując tę kwestię – zrzuciło zwłaszcza na 
koalicyjny rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, obiecując 
jednocześnie zorganizowanie masowych powrotów naszych obywateli do kraju.  
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            W swoim    premier M. Morawiecki wyrażał wolę stworzenia warunków, exposé
umożliwiających powrót polonii do kraju: ,,Wierzę, że to, czego szukacie na Zachodzie, 
możecie znaleźć w Polsce. Możecie być tu szczęśliwi, możecie być tu bezpieczni. Możecie 
coraz lepiej zarabiać i mieć ambitną pracę. Z tego miejsca chcę was zaprosić, żebyśmy razem 
budowali nowoczesną, silną i bogatą Polskę. W emigrującym współcześnie pokoleniu 
zwyciężyła zasada: tam ojczyzna, gdzie dobrze. Dla naszej przyszłości ważne jest, żeby 
przeważyła zasada: tam dobrze, gdzie ojczyzna” ( https://premier.gov.pl/expose-premiera-

 - dostęp: 09.06.20r.).  mateusza-morawieckiego-stenogram.html

            Niestety, zarówno w przemówieniu programowym premiera M. Morawieckiego, jak i 
deklaracjach innych polityków obozu Zjednoczonej Prawicy, zabrakło konkretów. Nie podjęto 
również większych działań faktycznych, zmierzających do realizacji wyżej wskazywanych 
obietnic wyborczych. 

Uruchomiono co prawda stronę   (  powroty.gov.pl  -  https://powroty.gov.pl/dzial-powroty-4924
dostęp: 09.06.20r.), jednakże już jej pobieżna lektura wskazuje na niewielką jej przydatność w 
praktyce: zawiera ona głównie na informacje teoretyczne, ale niewielką liczbę danych 
rzeczywiście potrzebnych podczas powrotu. Docenić jednak trzeba, iż zawiera wyszukiwarkę 
ofert pracy i dotacji, co oczywiście zasługuje na pełną aprobatę. 

            W działaniach obecnego rządu brakuje jednak całościowego i spójnego programu, 
umożlwiającego powrót Polaków zza granicy. Należałoby więc postulować wprowadzenie 
takich uregulowań prawnych, by osoba powracająca z emigracji miała już przygotowane w 
Polsce miejsce pracy (a więc profesjonalne pośrednictwo pracy, prowadzone za pomocą 
polskich placówek dyplomatycznych) oraz by otrzymała wsparcie finansowe, które – choćby 
częściowo i w ograniczonym zakresie temporalnym – zrekompensowałoby stratę 
zagranicznych zarobków. Istnienie podobnych rozwiązań na pewno ułatwiłoby polonii powrót 
zza granicy, a także zwiększyłoby przejrzystość i pewność konkretnych rozwiązań prawnych w 
omawianym zakresie. 

 

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami: 

 

Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych dysponuje danymi na temat liczby Polaków, która 
w latach 2015-2020 opuściła granicę naszego kraju i udała się na emigrację zarobkową? 
Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych dysponuje danymi na temat liczby Polaków, która 
w latach 2015-2020 powróciła do kraju z emigracji zarobkowej?
Na jaką pomoc mogą liczyć osoby powracające do Polskie z emigracji zarobkowej? 
Czy planowe jest rozpoczęcie prac legislacyjnych na całościowym i spójnym programem, 
ułatwiającym Polakom powrót z emigracji zarobkowej? Jeśli tak, to jakie i na jakim są 
etapie? 
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